บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเรื่ องบทบาทและหน้าที่ผดู ้ ูแลความต่ อเนื่ องของละครเรื่ อง
สารวัตรแม่ลูกอ่อนโดยผูจ้ ดั ทาได้ใช้แนวคิดและทฤษฏีประกอบการอธิบายผลสรุ ปจากการได้
ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษามี3แนวคิดดังนี้
1. แนวคิดเกีย่ วก ับการผลิต ละครโทรทัศน์
2. แนวคิดเกีย่ วก ับหน้าที่ผชู ้ ่วยผูก้ าก ับ
3. บุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน์
1.แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตละครโทรทัศน์
การผลิต ละครโทรทัศน์
โดยข้อมูลพื้นฐานเกีย่ วก ับละครโทรทัศน์น้ นั ประกอบไปด้วยข้อมูลเบื้ องต้น 2 ส่วนด้วยก ันคือ
1.ประเภทของละครโทรทัศน์
2.องค์ประกอบของบทละครโทรทัศน์
จาแนกโดยใช้ประเภทของเรื่ องราว หรื อเนื้อหา ดังนี้
1.ละครแนวอิงเรื่ องจริ งหรื อประวัติศาสตร์ เป็ นละครที่ สร้างขึ้นบนรากฐานของเรื่ องจริ งหรื อ
จากประวัติศาสตร์สามารถค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิงได้ ใช้ทุนสูง ดาเนิ นการผลิตต้องทาอย่างประณี ต
ใช่เวลานาน เช่ น ทหารเสื้อพระเจ้าตากสิ น
2. ละครแนวชีวิต ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเรื่ องนวนิ ยายเกีย่ วก ับชีวิตรักของหนุ่ มสาว ตั้งแต่เป็ น
เรื่ องจากชีวิตในตานานชาวบ้านจนถึงชีวิตของคนในสังคมชั้นสูงทั้งในอดีตและปั จจุบนั บางเรื่ องก็อาจ
เป็ นเรื่ องชีวิตภายในครอบครัว การต่อสูด้ ิ้นรน ได้รับความนิยมสูงตลอดมา เช่ น ละครโทรทัศน์เรื่ อง
“บ้านทรายทอง” (2543)
3. ละครแนวตลก มักจะเป็ นเรื่ องตลกขบขัน ทั้งนี้ มกั จะใช้สถานการณ์ในชีวิตประจาวันมาผูก
เป็ นเรื่ อง
4. ละครแนวอาชญากรรมสืบสวนสอบสวน ค่อนข้างเป็ นเรื่ องหนักและรุ นแรง
5. ละครแนวลึกลับ ทั้งแนวไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ฆาตกรรมและสืบสวนสอบสวนเข้าม
เกีย่ วข้องด้วยก็ได้ มักนิยมผูกเรื่ องเป็ นปมปริ ศนาชวนให้ผชู ้ มติดตามอย่างละเอียดถี่ถว้ น
6. ละครแนวผจญภัย เดิ นทางผจญภัยเพื่อแสวงหาโชคลาภ หรื อบุคคลธรรมดา จะต้องหนีหรื อ
ต่อสูเ้ พื่อเอาตัวรอด
7. ละครแนวเพ้อฝันมหัศจรรย์ ผูช้ มกลุ่มเด็กตามละครในแนวนี้บางเรื่ องอาจจะหวังผูช้ มกลุ่ม
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ใหญ่เป็ นเป้ าหมายด้วย
8. ละครแนวนิทานพื้นบ้านวรรณคดี นามาจากวรรณคดี ตานาน นิทานพื้นบ้าน เนื้ อเรื่ องมักจะ
เป็ นเรื่ องคติสอนใจในการครองชีวิต เปรี ยบเทียบให้เห็นถึงความดีชวั่ สื่ อมวลชนหลายแขนงในประเทศ
ไทยได้เรี ยกชื่ อเชิงวิจารณ์ละครประเภทนี้ว่า “ละครจักรๆ วงศ์ๆ ”
อริ สโตเติลได้กล่าวถึงองค์ประกอบของละครไว้ในหนังสือ Poetics ซึ่งถือว่าเป็ นหนังสือทฤษฎี
เล่มแรกของโลก โดยประกอบไปด้วยปั จจัยดังนี้
1.เค้าโครงเรื่ อง
การลาดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผลมีจุด มุ่งหมาย ความยาวพอเหมาะประกอบด้วยตอนต้น กลาง
และจบเหตุการณ์ทุกตอนมีความสัมพันธ์ก ันอย่างเหมาะสมสม
2.ตัวละครและการวางนิสยั ตัวละคร
ตัวละครคือ ผูก้ ระทาและผูท้ ี่ได้รับผลจากการกระทา แบ่งได้2ประเทศ
2.1 ตัวละครที่มีลกั ษณะที่เป็ นแบบตายตัว หมายถึง ตัวละครที่สามารถมองเห็ นได้แต่เพียงด้านเดียว
และมักมีลกั ษณะนิสัยที่ตามแบบฉบับที่นิยมใช้กนั ในบทละครทัว่ ไป เช่น พระเอก นางเองผูร้ ายตัว
อิจฉา
2.2ตัวละครที่เห็นได้รอบด้านหมายถึงตัวละครที่มีความลึกซึ้งและเข้าใจยากกว่าตัวละครประเภทแรก
มักมีลกั ษณะคล้ายชีวิตจริ งของคนจริ งๆอาจมองเห็นโดยรอบด้าน มีท้ งั ส่วนดีและส่วนเสี ยและต้อง
ศึกษาอย่างละเอียดจึงจะเข้าใจได้
การวางลักษณะตัวละคร คือ การที่ผเู ้ ขียนบทละครกาหนดให้ตวั ละครมีลกั ษณะนิสัยตามความ
เหมาะสมของเรื่ องราวที่นาเสนอ
3.ความคิด
หลังจากที่ได้ชมละครเรื่ องนั้นๆไปแล้วผูช้ มจะได้รับแง่คิดเกีย่ วก ับสิ่งต่างๆในชีวิตที่ผูเ้ ขียน
ต้องการสื่ อสารต่ อผูช้ ม ความคิด ที่อยู่เบื้องหลังละครก็คื อ จุดมุ่งหมายหรื อความหมายของบทละคร
เรื่ องนั้นในปั จจุบนั มักมีผูน้ ิยมใช้คาว่า “แก่น” ของเรื่ องซึ่งหมายความว่าละครเรื่ องนี้พูด ถึงอะไรพูดถึง
เรื่ องนั้นว่าอย่างไร หลักการให้ความคิดจะต้องเป็ นการให้ความคิดอย่างแนบเนียนโดยผูช้ มได้รับ
ความคิดจากประสบการณ์จากการติดตามเรื่ องราวในละคร
4. การให้ภาษา
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ศิลปะการถ่ายทอดเรื่ องราวและความคิ ดผูป้ ระพันธ์ออกมาทางคาพูดของตัวละครหรื อบท
สนทนา ซึ่งการเขียนบทนั้นจะต้องมีความกระจ่างเพียงพอที่ผชู ้ มฟังแล้วสามารถเข้าใจและติดตาม
เรื่ องราวตลอดได้
5.เพลง
ศิลปะการถ่ายทอดเรื่ องราวและความคิดของผูป้ ระพันธ์ออกมาทางบทเพลงที่ตวั ละครขับร้อง
แม่ว่าปั จจุบนั ละครโทรทัศน์ไม่ได้มีเพลงทุกเรื่ องแต่กส็ ามารถใช้บทเพลงเป็ นส่ว นหนึ่งของบทละครได้
และบทเพลงในละครโทรทัศน์เรื่ องนั้นจะมีความสัมพันธ์กนั ลักษณะของการทางานการผลิตละคร
โทรทัศน์ว่าเป็ นลักษณะการทางานที่เป็ นรู ทีน คือการทางานเป็ นตารางทุกวัน เนื่องจากละครโทรทัศน์
ต้องออกอากาศตลอดทั้งปี ติดต่อก ันไป การทางานละครโทรทัศน์จึงเป็ นการทางานเป็ นลักษณะการ
ทางานประจา ละครโทรทัศน์ไทยจะมีความยาวมาตรฐานประมาณ24 ตอนๆ ละ1 ชัว่ โมง ออกอากาศ
สัปดาห์ละ2-3 วัน ใช้เวลาในการออกอากาศทั้งเรื่ องประมาณ 2เดือน ดังนั้นจะสังเกตได้ว่าละคร
โทรทัศน์ไทยในปั จจุบนั ไม่ได้เป็ นการทางานในลักษณะรู ทีนเหมือนในต่างประเทศ เพราะการผลิต
ละครโทรทัศน์ไทยจะทางานจบเป็ นเรื่ องๆไป การทางานนั้นในหนึ่งเรื่ องโดยปกติใช้เวลาประมาณ 3
เดือนถึง 6 เดือน หรื อบางเรื่ องอาจใช้เวลาเป็ นปี ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่ก ับความยาวของบทละคร ความเร่ ง
ออกอากาศ และความประณี ตพิถีพิถนั ในการผลิตของทีมงานด้วยเช่ นก ัน
การผลิตละครโทรทัศน์
1. ประเภทของละครโทรทัศน์
2. องค์ประกอบบทละครโทรทัศน์
3. ขั้นตอนการเตรี ยมงาน
4. ขั้นตอนการถ่ายทา
5. ขั้นตอนหลังการถ่ายทา
6. ขั้นตอนการประเมินผล
7. สรุ ปการผลิต ละครโทรทัศน์
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การทางานการผลิตที่ดี คือ การผลิตที่มกี ระบวนการทางานที่ครบถ้ วนทุกขั้นตอนจะส่ งผลให้ ได้ละคร
โทรทัศน์ ที่มคี ุณภาพ มี 3 ขั้นตอน
1. ขั้นตอนการเตรียมงาน Pre-Production
ถือว่าเป็ นขั้นตอนที่ สาคัญสุด การเริ่ มต้อนต้องแน่ ใจว่าจะทาละครเรื่ องอะไร ออกมาอย่างไร
ต่อไปคือคิดว่าใครเป็ นผูช้ มกลุ่มเป่ าหมาย จะทาอย่างไรให้ละครหน้าสนใจ ระยะการถ่า ยทาถือเป็ น
ระยะในการวางแผน ผูก้ าก ับการแสดงที่มีความสามารถจะถูกคัดเลือกมาทางานเพื่อกาหนดทิศทางของ
งานผลิตทั้งหมด ซึ่งในที่น้ ี นอกจากผูก้ าก ับแล้ว ฝ่ ายอื่นๆก็ตอ้ งเข้าใจในบทซึ่งในที่น้ ีจาเป็ นต้องมีการ
ประชุมทีมงานผลิต ละคร การประชุมมีความสาคัญอย่างมาก กาหนดขั้นตอนไว้ดงั นี้
1.1 มีการประชุ มเพื่อเข้าใจในเนื้อหาบทละครโทรทัศน์และกาหนดทิศทางของละครโทรทัศน์
รวมถึงองค์ประกอบโดยรวมของงาน
1.2 มีการจัดทาตารางการถ่ายทา เพื่อวางแผนการถ่ายทาละครโทรทัศน์แต่ละวัน
1.3มีการประชุ มทีมงานในแต่ละฝ่ ายต่างๆเพื่อทราบรายละเอียดของงานที่จะถ่ายทาในครั้ง
ต่อไปและนางานที่ได้รับไปปฎิบตั ิ
2.ขั้นตอนการถ่ ายทา Production
การทางานขั้นตอนการถ่ายทา คือ การทางานไปตามแผนงานที่กาหนดไว้ในตารางการถ่ายทา
กล่าวคือ เมื่อได้ประชุ มเสร็จแล้วทุกฝ่ ายได้ไปทางานตามที่ได้ประชุมก ัน ต่อไปก็จะเข้าสู่ กระบวนการ
ในการถ่ายทาละครโทรทัศน์ ในการถ่ายละครโทรทัศน์ ในการทางานถ่ายทาทุกคนในที มงานจะต้องใช้
บทละครโทรทัศน์ ก ับใบตารางการถ่ายทาเป็ นหลักยึดในการทางานในแต่ละวัน การทางานการผลิต
ละครที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรที่จะสามารถทางานถ่ายทาได้อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตารางการถ่ายทา
ที่กาหนดไว้ในการประชุม
3.ขั้นตอนหลังการถ่ ายทา (Post Production)
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก
3.1 การตัดต่อภาพ เป็ นการเล่าเรื่ องของละครโทรทัศน์ให้มีความน่าติดตาม การตัดต่อช่วยตัด
ทอนหรื อเสริ มอารมณ์ทางการแสดงด้วยเทคนิคการตัดต่อ เล่าเรื่ องเพื่อช่วยในการสื่ อสารทางการแสดง
ของนักแสดงให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
3.2 การลงเสียงและดนตรี เปรี ยบเสมือนการตบแต่งงาน
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สรุปการผลิตละครโทรทัศน์
การที่จะได้มาซึ่งงานละครโทรทัศน์ที่สมบูรณ์น้ นั ต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ ประมาณการณ์
ของทีมงานผลิตละครโทรทัศน์อย่างมากเริ่ มจากขั้นตอนกว่าจะขายงานละครก ับทางสถานีโทรทัศน์ได้
นั้นทางผูจ้ ดั ละครโทรทัศน์ตอ้ งแสวงหานิยายหรื อโครงเรื่ องที่ดีนาเสนองานก ับทางสถานีโทรทัศน์
ต่างๆในการทางานการผลิตละครโทรทัศน์น้ นั ที มงานผลิตละครโทรทัศน์ตอ้ งมีการทางานตาม
กระบวนการผลิตงานละครโทรทัศน์ตามขั้นตอนต่างๆอย่างครบถ้วน เพื่อให้การดาเนิ นการผลิต ละคร
เป็ นไปอย่างถูกต้องซึ่งในทุกขั้นตอนการผลิตงานละครล้วนสอดคล้องและเกีย่ วเนื่ องต่อก ันไปเป็ น
ลาดับ โดยมีบทละครโทรทัศน์เป็ นหัวใจในการทางานตามกระบวนการผลิตทั้งหมดที่ทีมงานผลิตทุก
คนต้องใช้ร่ว มก ับการทางาน kotchawan Chutintorn (2014)
2.แนวคิดเกี่ยวกับหน้ าที่ผ้ชู ่ วยผู้กากับ
ผูช้ ่วยผูก้ าก ับการแสดงจะมีหน้าที่จดั การและดูแลความเรี ยบร้อยทัว่ ไปของฉากที่ กาลังจะถ่าย
ทา นอกจากนั้นผูช้ ่วยผูก้ าก ับยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือหรื อทาในสิ่งที่ ผูก้ าก ับสัง่ เหมือนกบั เป็ นเลขาคน
สนิทของผูก้ าก ับ และต้องทางานสัมพันธ์ก ับผูจ้ ดั การกองถ่ายด้วย
ผูช้ ่วยผูก้ าก ับจะต้องคอยเตื อนว่าฉากต่อไปจะเป็ นฉากอะไรและตัวแสดงใดจะต้องเข้ากล้อง
พร้อมทั้งบอกรายละเอียดเกีย่ วก ับเสื้ อผ้า และทรงผมที่ใช้ในฉากนั้นๆด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ต ัวแสดงเหล่านั้น
เตรี ยมตัว ให้พร้อมในด้านการแสดงและทัว่ ๆไปนอกจาดนั้น ผูช้ ่วยผูก้ าก ับจะต้องรับผิด ชอบการเดิ นทาง
ทั้งไปและกลับของตัวแสดงด้วย (จริ ยา กาญจนากระจ่าง 12 มิถุนายน2548.)
3.บุคลากรในการผลิตรายการโทรทัศน์
กลุ่มที่ทาการผลิต (production staff) ผูบ้ ริ หารการผลิต (executive producer) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
รายการต่างๆของสถานี จัดการเกีย่ วก ับงบประมาณและประสานงานด้านการบริ หารงานสถานี บริ ษทั
โฆษณา ให้การสนับสนุนด้านการเงิน ผูค้ วบคุมการผลิต (Producer) ดูแลการผลิตรายการต่างๆ
รับผิดชอบในงานบุคคลที่ เกีย่ วข้องก ับการผลิตและประสานงานก ับส่วนที่ เป็ นเทคนิค ผูช้ ่วยการผลิต
(Production assistant) ช่วยผูค้ วบคุมการผลิตและผูก้ าก ับระหว่างการผลิตรายการและทาหน้าที่จด
บันทึกเกีย่ วก ับคาแนะนาของผูก้ าก ับและผูค้ วบคุมการผลิตเพื่อปรับปรุ งต่อไป ผูก้ าก ับ (Director)
รับผิดชอบด้านการกาก ับการแสดงและกาก ับเทคนิคต่างๆ รับผิดชอบโดยตรงก ับการถ่า ยทอดบทเป็ น
เรื่ องราวที่เหมาะสมทั้งในด้านภาพและเสียง (Sakulsri Srisaracam ) Aug 12, 2011

